
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

στο σχέδιο νόμου Υπουργείου  «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για 

την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του 

εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης 

υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων» (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις»  

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

 

 

Επί του άρθρου 1  

 

Με τις διατάξεις του Μέρους Α’ του παρόντος σχεδίου νόμου κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη 

δηµοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 24.12.2019 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Π.Ν.Π.) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 

2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της 

προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων Και κτηματολογικών Γραφείων», η οποία δημοσιεύθηκε 

στο υπ’ αριθμ. 212 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄).  

 

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της ως άνω Π.Ν.Π. προβλέπεται η αύξηση του ποσού 

που ορίζεται με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του ν. 4646/2019, για να καλύψει το 

σύνολο των δικαιούχων κατά το έτος 2019 για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή 

Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων 

νοικοκυριών. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι κατά το έτος 2019 καταβάλλεται ποσό διακοσίων δεκαπέντε 

εκατομμυρίων (215.000.000) ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή 

Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των παραπάνω κατηγοριών. Επιπλέον, παρέχεται εξουσιοδότηση 

για έκδοση πράξης κανονιστικού περιεχομένου των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, καθώς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα, όπως η 

δυνατότητα αύξησης του καταβαλλόμενου ποσού εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες 

κατά τον χρόνο έκδοσής της, ο καθορισμός των κριτηρίων εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής ή άλλων 

κριτηρίων για την καταβολή του Κοινωνικού Μερίσματος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο 

τρόπος υπολογισμού και το ακριβές ποσό του διανεμόμενου Κοινωνικού Μερίσματος ανά κατηγορία 

δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές 

τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών 

και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο θέμα 

τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.  

 

Με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου ορίζεται η παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού 

ρύθμισης οφειλών έως την 30η Απριλίου 2020, οπότε και αναμένεται η ολοκλήρωση της επεξεργασίας 

ενός συνολικού συνεκτικού πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, 
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προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα σε περισσότερους δανειολήπτες να αιτηθούν την ένταξή τους 

στο προστατευτικό αυτό πλαίσιο και να προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους. 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου παρατείνεται η προθεσμία κατάργησης όλων των 

Υποθηκοφυλακείων (άμισθων και έμμισθων) της χώρας, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-

Λέρου, καθώς και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, με ημερομηνία λήξης την 

17.1.2020. 

  

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

 

Επί του άρθρου 2 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η προσωρινή επαναφορά του Οικοδομικού Συνεταιρισμού 

Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και ο ορισμός νέων μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου του 

Συνεταιρισμού, προκειμένου να επιλυθούν μείζονα χρονίζοντα ζητήματα διαχειριστικής και οικονομικής 

φύσεως, προ της υπαγωγής του εκ νέου στο Υπουργείο Οικονομικών, δυνάμει των προϋποθέσεων του 

ν. 4030/2011 (Α´ 249). Με τη ρύθμιση αυτή ο Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. υπάγεται στην εποπτεία του ΥΠΕΘΑ μέχρι τις 

31 Δεκεμβρίου 2020, με την επιφύλαξη των προβλέψεων της παραγράφου 4 και ως εκ τούτου 

υποχρεούται να εναρμονίσει το καταστατικό του σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 564/1968 (Α´ 220). 

Περαιτέρω, με την παράγραφο 3 καθορίζεται ότι η μη κτήση της ιδιότητας μέλους του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του α.ν. 564/1968 (Α΄ 220), δεν συνιστά 

κώλυμα για τον διορισμό ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού. Τέλος, με την 

παράγραφο 4 καθορίζεται ότι εντός των τελευταίων τριών μηνών πριν από τη λήξη του χρονικού 

διαστήματος της προσωρινής εποπτείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εναρμονίσει το 

καταστατικό του Συνεταιρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4030/2011, διαφορετικά 

διαλύεται αυτοδίκαια, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 14 του ίδιου άρθρου. Η εποπτεία του 

Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. περιέρχεται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Οικονομικών με την καταχώριση του καταστατικού 

στο οικείο μητρώο του αρμόδιου κατά τόπο ειρηνοδικείου. Μέσα σε έναν μήνα από την περιέλευση στο 

Υπουργείο Οικονομικών συγκαλείται Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου διοικητικού και εποπτικού 

συμβουλίου. 

 

 

Επί του άρθρου 3 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 σκοπείται η παράταση της ορισθείσας, στην περίπτωση 

2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), όπως 

ισχύει, προθεσμίας έως και τις 31.12.2020. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 σκοπείται 

η παράταση της ορισθείσας, στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014 (Α΄ 60), όπως ισχύει, 

προθεσμίας έως και την 31.12.2020. Η διάταξη παρατείνει τον χρόνο απαλλαγής της Ελληνικής 

Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ασφαλιστικής και 

φορολογικής ενημερότητας. 

 

 

Επί του άρθρου 4  
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Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζονται οι προθεσμιακές 

καταθέσεις που τηρεί το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) στα πιστωτικά ιδρύματα. 

Το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) τρίμηνης διάρκειας, που έχει 

επιλεγεί ως επιτόκιο αναφοράς για τον εκτοκισμό των προθεσμιακών καταθέσεων του ΤΕΚΕ, όπως και 

τα υπόλοιπα επιτόκια αναφοράς, έχουν μειωθεί σημαντικά συγκριτικά με το επίπεδο που είχαν κατά το 

παρελθόν και ειδικώς το επιτόκιο των Ε.Γ.Ε.Δ. τρίμηνης διάρκειας έχει ήδη καταστεί αρνητικό. Η 

προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη διασφάλιση των πόρων και συμφερόντων του ΤΕΚΕ δια της 

αποφυγής επιβάρυνσης των κεφαλαίων που τηρούνται σε προθεσμιακές καταθέσεις στα πιστωτικά 

ιδρύματα με αρνητικούς τόκους. Με την προτεινόμενη τροποποίηση θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο 

στις προθεσμιακές καταθέσεις του ΤΕΚΕ, σε περίπτωση όπου τα Ε.Γ.Ε.Δ. τρίμηνης διάρκειας φέρουν 

αρνητικό επιτόκιο. Κατ’ αναλογία προτείνεται η προσθήκη αντίστοιχης αναφοράς στο τρίτο εδάφιο της 

ίδιας διάταξης, σχετικά με το επιτόκιο αναφοράς τρίμηνης διάρκειας της διατραπεζικής αγοράς σε ευρώ. 

 

 

Επί του άρθρου 5 

 

Με τη διάταξη του άρθρου 5 ρυθμίζεται ειδικότερα το πεδίο εφαρμογής της ειδικής εκκαθάρισης 

πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να μην καταλαμβάνει περιπτώσεις, στις οποίες, κατόπιν μερικής 

διάσπασης ή απόσχισης κλάδου και παραίτησης από την άδεια, δεν καταλείπονται περιουσιακά 

στοιχεία, για τα οποία θα χρειαζόταν αυτή η διαδικασία εκκαθάρισης. 

 

 

Επί του άρθρου 6 

 

Με τη διάταξη του άρθρου 6 ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος του σχεδίου νόμου. 

 

 

 

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

Χρ. Σταϊκούρας 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

 

Σπ. –Αδ. Γεωργιάδης 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

 

 

 

Ν. Παναγιωτόπουλος 
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ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

 

Ι. Βρούτσης 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

Κων. Χατζηδάκης 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

Κ. Πιερρακάκης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

Α. Τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις: 

 

1. Με την παρ. 1 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 

85 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), η οποία έχει ως εξής: 

«1. Κατά το έτος 2019 καταβάλλεται ποσό 175 εκατομμυρίων (175.000.000) ευρώ για την 

εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη 

των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.». 

 

2. Με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1, τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 

85 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), η οποία έχει ως εξής: 

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

καθώς και Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα 

κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής ή άλλα για την καταβολή του Κοινωνικού 

Μερίσματος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές 

ποσό του διανεμόμενου Κοινωνικού Μερίσματος ανά κατηγορία δικαιούχου, οι 

προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, 

η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των 

εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, 

καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.» 

 

3. Με το άρθρο δεύτερο του άρθρου 1, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του 

άρθρου 4 του ν. 4469/2017 (Α’ 62), η οποία έχει ως εξής: 

«1. Κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία 

εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών  «έως την 31η Δεκεμβρίου 2019» , εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3. Αποκλείεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από τον ίδιο 

οφειλέτη όσο εκκρεμεί η πρώτη ή μετά τη σύνταξη από το συντονιστή πρακτικού περαίωσης 

της διαδικασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 8, ή πρακτικού αποτυχίας για 

οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους στον παρόντα νόμο λόγους.» 

 

4. Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου τρίτου του άρθρου 1, τροποποιείται το πρώτο 

εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), η οποία έχει ως εξής: 

«7. Για την, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των 

Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός είκοσι τεσσάρων (24) 

μηνών, κατ` ανώτατο όριο, από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. του Φορέα, κατόπιν εισήγησης 

του Γενικού Διευθυντή. Κατά το διάστημα του προηγούμενου εδαφίου, οι Προϊστάμενοι των 

έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες υποχρεούνται να χορηγούν 

προς το Φορέα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη μεταφορά της άσκησης αρμοδιότητας, 
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όπως ενδεικτικά τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις μισθώσεις 

ακινήτων, κατόπιν αιτήματος του Φορέα και εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζεται με το 

σχετικό αίτημα. Με ίδιο αίτημα ο Φορέας δύναται να ζητά τη διενέργεια 

προπαρασκευαστικών εργασιών τις οποίες υποχρεούται να εκτελέσει ο υπηρετών 

Προϊστάμενος του έμμισθου Υποθηκοφυλακείου ή ο άμισθος Υποθηκοφύλακας για την 

έγκαιρη έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου. Οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την ημερομηνία κατάργησης των 

Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 5 και έναρξης της λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και των 

Υποκαταστημάτων τους του άρθρου 15, αναρτάται ανακοίνωση του Φορέα στην ιστοσελίδα 

του.» 

 

5. Με την δεύτερη παράγραφο του άρθρου τρίτου του άρθρου 1, τροποποιείται η παρ.2 

του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), η οποία έχει ως εξής: 

«2. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε κάθε 

Κτηματολογικό Γραφείο συστήνονται με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1, 

Υποκαταστήματα, ως εξής: 

 

 α) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, τα Υποκαταστήματα 

Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης (5). β) Στο Κτηματολογικό 

Γραφείο Θεσσαλονίκης, τα Υποκαταστήματα Καλαμαριάς, Λαγκαδά και (2). 

 

 γ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας, τα Υποκαταστήματα Βέροιας, Κιλκίς, 

Έδεσσας, Γιαννιτσών, Κατερίνης, Σερρών, Πολυγύρου, (7). 

 

 δ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας, τα Υποκαταστήματα Γρεβενών, 

Καστοριάς, Φλώρινας και Εορδαίας (4). 

 

 ε) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου, τα Υποκαταστήματα Άρτας, Ηγουμενίτσας, 

Πρέβεζας, (3). 

 

 στ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας, τα Υποκαταστήματα Τυρνάβου, Καρδίτσας, 

Βόλου, Σκιάθου, Τρικάλων (5). 

 

 ζ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας, τα Υποκαταστήματα Αιγιαλείας Αιγίου, 

Μεσολογγίου, Αγρινίου, Πύργου, Αμαλιάδας (5). 

 

 η) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας, τα Υποκαταστήματα Λιβαδειάς, Θήβας, 

Χαλκίδας, Καρπενησίου, Άμφισσας (5). 

 

 θ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών, τα Υποκαταστήματα Χαλανδρίου, Περιστερίου, 

Ηλιουπόλεως, Καλλιθέας (4). 
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 ι) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής, τα Υποκαταστήματα Αμαρουσίου, Κηφισιάς, 

Αχαρνών, Νέας Ιωνίας, Ελευσίνας, Μαραθώνα, (6). 

 

 ια) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων, τα Υποκαταστήματα Γλυφάδας, 

Παλαιού Φαλήρου (2). 

 

 ιβ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου, τα Υποκαταστήματα, Ναυπλίου, Κορίνθου, 

Σπάρτης, Καλαμάτας, Κυπαρισσίας (5). 

 

 ιγ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου, τα Υποκαταστήματα Χίου, Ικαρίας, Σάμου, 

και Λήμνου (4). 

 

 ιδ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων, τα Υποκαταστήματα Άνδρου, Θήρας, Τήνου, 

Μήλου, Μυκόνου, Νάξου και Πάρου (7). 

 

 ιε) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κρήτης, τα Υποκαταστήματα Ρεθύμνου, Χανίων, Αγίου 

Νικολάου Λασιθίου, (3). 

 

 ιστ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου, τα Υποκαταστήματα Καλύμνου, Πάτμου, 

Καρπάθου, Κώ, Λέρου (5). 

 

 ιζ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων, τα Υποκαταστήματα Λευκάδας, Ζακύνθου και 

Κεφαλληνίας- Ιθάκης (3). 

 

 Με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 καθορίζονται η έδρα και τα όρια της τοπικής 

αρμοδιότητας εκάστου Υποκαταστήματος. Με την ίδια απόφαση κατανέμονται οι θέσεις του 

προσωπικού και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη σύσταση του Υποκαταστήματος και 

την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 3 από το Κτηματολογικό Γραφείο ή το 

Υποκατάστημα που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. 

 

 H σύσταση των Υποκαταστημάτων γίνεται σταδιακά, και κατ` ανώτατο όριο εντός του χρόνου 

του α` εδαφίου, σε συνάρτηση με την εξέλιξη της κτηματογράφησης, της ψηφιοποίησης των 

αρχείων των προς κατάργηση Υποθηκοφυλακείων, τον αριθμό των πράξεων που ήδη 

διενεργούνται ηλεκτρονικά, και λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία 

των προς κατάργηση δομών. 

 

«Η σύσταση Υποκαταστήματος διενεργείται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έκδοση της 

απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 1, με την οποία καταργείται το αντίστοιχο 

Υποθηκοφυλακείο της έδρας του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Στις περιπτώσεις αυτές, 

με την απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 1 που εκδίδεται για την κατάργηση του 

υποθηκοφυλακείου της έδρας του υποκαταστήματος, ανατίθενται στον Προϊστάμενο του 

ίδιου υποκαταστήματος οι αρμοδιότητες της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 για τα 

ακίνητα που εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητά του και μέχρι την έναρξη της λειτουργίας 

του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, μετά την οποία ισχύουν τα οριζόμενα στο τελευταίο 

εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ` της περίπτωσης β` της παραγράφου 3.». 
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6. Με την τρίτη παράγραφο του άρθρου τρίτου του άρθρου 1, τροποποιούνται οι παρ. 3 

και 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), οι οποίες έχουν ως εξής: 

«3. Στις θέσεις της παραγράφου 1, όπως κατανέμονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 

2 του παρόντος, μεταφέρεται και εντάσσεται αυτοδικαίως «κατά τα οριζόμενα στην 

απόφαση», παραγράφου 7 του άρθρου 1 ή με την πάροδο είκοσι τεσσάρων μηνών από τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 

1, το προσωπικό που υπηρετεί, με σχέση εργασίας δημοσίου «ή ιδιωτικού» δικαίου, σε 

θέσεις υπαλλήλων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, οι οποίες καταργούνται σύμφωνα με τις 

παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 1, εφόσον δεν έχει υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά τα 

οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.» 

 

«6. Στις θέσεις του προσωρινού Κλάδου της προηγούμενης παραγράφου εντάσσεται 

αυτοδίκαια «κατά τα οριζόμενα στην απόφαση» της παραγράφου 7 του άρθρου 1 ή με την 

πάροδο είκοσι τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου: 

 

 α) το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των 

Υποθηκοφυλακείων που μετατράπηκαν σε έμμισθα σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του 

άρθρου 32 του ν. 4456/2017 (Α` 24) και 

 

 β) το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των 

καταργούμενων ειδικών άμισθων Υποθηκοφυλακείων, εφόσον η πρόσληψη του τελευταίου 

διενεργήθηκε πριν από την πρώτη Ιανουαρίου 2015, κατ` εφαρμογή των διατάξεων της 

παραγράφου 5 του άρθρου 56 του κ.δ. της 19/23.7.1941 όπως ίσχυαν κάθε φορά ή της παρ. 

5 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 

3127/2003 (Α`67). Το κόστος της μισθοδοσίας καλύπτεται από τα εισπραττόμενα τέλη.» 

 

7. Με το άρθρο 2 του σχεδίου νόμου, τροποποιείται το άρθρο 56 του ν. 4557/2018 (Α΄139), 

το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Η εποπτεία λειτουργίας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού 

Στρατού (ΟΣΜΑ- ΕΣ) παραμένει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και εξακολουθεί να διέπεται 

από τις διατάξεις του α.ν. 564/1968 (Α` 220) μέχρι τις 15.9.2019. Εντός του τελευταίου 

τριμήνου της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, το διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ 

οφείλει να εναρμονίσει το καταστατικό λειτουργίας του με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 

ν. 4030/2011 (Α` 249), άλλως εφαρμόζεται η παράγραφος 14 του άρθρου αυτού. Με την 

καταχώριση του καταστατικού στο οικείο μητρώο του αρμόδιου κατά τόπο Ειρηνοδικείου, 

σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1667/1986 (Α` 196), η εποπτεία του ΟΣΜΑΕΣ περιέρχεται 

αυτοδικαίως στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκαλείται Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη 

νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.». 
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8. Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου, τροποποιείται το τρίτο 

εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85), η οποία έχει ως εξής: 

  

 «2. Ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου 

εισοδήματος, για τα οποία έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ατομικό φύλλο 

έκπτωσης, συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής 

Ασφάλισης και αποδίδονται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών. 

 

  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία του συμψηφισμού, ο τρόπος 

απόδοσης των ποσών στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα 

ή λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) από την έναρξη της ισχύος του παρόντος 

άρθρου μέχρι 31.12.2019, απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόμισης αποδεικτικού 

ασφαλιστικής ενημερότητας για τα χρέη της προς το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, για όλες τις πράξεις και συναλλαγές που 

αυτό απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πλην της μεταβίβασης ακινήτου 

ιδιοκτησίας της. 

Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της Ε.Α.Β. Α.Ε. προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προέκυψαν μετά την 

υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) εξοφλούνται χωρίς επιβαρύνσεις 

δια συμψηφισμού αντίστοιχης ισόποσης επιστροφής Φ.Π.Α.». 

 

  

9. Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου, τροποποιείται η 

παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014 (Α΄60), η οποία έχει ως εξής: 

 

«2. Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.) εξαιρείται από την 

υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 ( Α` 

170) για τις πράξεις ή συναλλαγές που ορίζονται στις περιπτώσεις α`, β` και δ` της παρ. 1 του 

άρθρου 1 της υπ` αριθμ. 1274/ 2013 (Β` 3398) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων μέχρι 31.12.2019.». 

 

10. Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου, τροποποιείται το πρώτο 

εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4370/2016 (Α΄37), η οποία έχει ως εξής: 

 

«7. Τα διαθέσιμα του ΣΚΚ και του ΣΚΕ τα οποία είναι τοποθετημένα σε λογαριασμούς 

τρίμηνης προθεσμιακής κατάθεσης στα πιστωτικά ιδρύματα εκτοκίζονται με επιτόκιο ίσο με 

αυτό που ισχύει για τοποθετήσεις κεφαλαίων σε Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 

(εφεξής Ε.Γ.Ε.Δ.), τρίμηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν την ημερομηνία 

τοποθέτησής τους. Το επιτόκιο των καταθέσεων αυτών αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο με 

βάση το ισχύον κατά την αναπροσαρμογή επιτόκιο Ε.Γ.Ε.Δ. τρίμηνης διάρκειας, οι δε 

προκύπτοντες τόκοι κεφαλαιοποιούνται. Αν δεν εκδίδονται πλέον Ε.Γ.Ε.Δ. τρίμηνης 

διάρκειας ή δεν ανακοινώνεται αρμοδίως επιτόκιο για τους τίτλους αυτούς, εφαρμόζεται το 
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ισχύον επιτόκιο αναφοράς τρίμηνης διάρκειας της διατραπεζικής αγοράς σε ευρώ. Με 

απόφαση του ΔΣ, τμήμα του ως άνω ποσού μπορεί να τηρείται σε κατάθεση στα ίδια 

πιστωτικά ιδρύματα σε συνάλλαγμα με επιτόκιο που ισχύει για τοποθετήσεις αντίστοιχης 

διάρκειας και ισοδύναμης ρευστότητας και ασφάλειας με τις ανωτέρω.» 

 

5. Με την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου, τροποποιείται το τρίτο 

εδάφιο της παρ.7 του άρθρου 39 του ν. 4370/2016 (Α΄37), η οποία έχει ως εξής: 

 

«7. Τα διαθέσιμα του ΣΚΚ και του ΣΚΕ τα οποία είναι τοποθετημένα σε λογαριασμούς 

τρίμηνης προθεσμιακής κατάθεσης στα πιστωτικά ιδρύματα εκτοκίζονται με επιτόκιο ίσο με 

αυτό που ισχύει για τοποθετήσεις κεφαλαίων σε Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 

(εφεξής Ε.Γ.Ε.Δ.), τρίμηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν την ημερομηνία 

τοποθέτησής τους. Το επιτόκιο των καταθέσεων αυτών αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο με 

βάση το ισχύον κατά την αναπροσαρμογή επιτόκιο Ε.Γ.Ε.Δ. τρίμηνης διάρκειας, οι δε 

προκύπτοντες τόκοι κεφαλαιοποιούνται. Αν δεν εκδίδονται πλέον Ε.Γ.Ε.Δ. τρίμηνης 

διάρκειας ή δεν ανακοινώνεται αρμοδίως επιτόκιο για τους τίτλους αυτούς, εφαρμόζεται το 

ισχύον επιτόκιο αναφοράς τρίμηνης διάρκειας της διατραπεζικής αγοράς σε ευρώ. Με 

απόφαση του ΔΣ, τμήμα του ως άνω ποσού μπορεί να τηρείται σε κατάθεση στα ίδια 

πιστωτικά ιδρύματα σε συνάλλαγμα με επιτόκιο που ισχύει για τοποθετήσεις αντίστοιχης 

διάρκειας και ισοδύναμης ρευστότητας και ασφάλειας με τις ανωτέρω.». 

 

 

6. Με το άρθρο 5 του σχεδίου νόμου, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 145 του ν. 

4261/2014 (Α΄107), η οποία έχει ως εξής: 

 

«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3458/2006 και του άρθρου 142 του παρόντος 

νόμου: 

 

 α) Πιστωτικό ίδρυμα δεν κηρύσσεται σε πτώχευση ούτε είναι δυνατόν να ανοίξει επ’ αυτού 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 

 

 β) Στην περίπτωση που ανακαλείται η άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα 

με το άρθρο 19, αυτό τίθεται υποχρεωτικώς υπό ειδική εκκαθάριση με απόφαση της 

Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

 γ) Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος αναλαμβάνει 

ειδικός εκκαθαριστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ορίζεται με απόφαση της Τράπεζας 

της Ελλάδος. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να αναλάβει την ειδική εκκαθάριση περισσοτέρων του 

ενός υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της ειδικής εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή μπορούν 

να ενοποιούνται λειτουργικά οι ειδικές εκκαθαρίσεις, χωρίς να θίγεται η αυτοτέλεια των υπό 

εκκαθάριση νομικών προσώπων ούτε η έννομη θέση των πιστωτών. Σε περίπτωση 

πρόσκαιρου κωλύματος του ειδικού εκκαθαριστή, εάν είναι φυσικό πρόσωπο, αυτός μπορεί 

να αναπληρώνεται προσωρινά με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. 
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 δ) Ο ειδικός εκκαθαριστής υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος, η οποία μπορεί να τον αντικαθιστά κατά πάντα χρόνο. 

 

 Ο έλεγχος και η εποπτεία αποσκοπούν ενδεικτικά: α) στην αποτελεσματική διαχείριση και 

ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εκκαθάρισης στο πλαίσιο της στρατηγικής 

που έχει καταρτιστεί από τον ειδικό εκκαθαριστή και έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της 

Ελλάδος, β) στην τήρηση του νόμου και των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και γ) 

στην παρακολούθηση των εργασιών της ειδικής εκκαθάρισης μέσω της υποβολής στοιχείων 

και αναφορών, όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση κατά την παράγραφο 2 του παρόντος 

άρθρου. 

 

 ε) Από την κοινοποίηση στο πιστωτικό ίδρυμα της απόφασης περί ειδικής εκκαθάρισης, το 

πιστωτικό ίδρυμα απαγορεύεται να δέχεται καταθέσεις. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να 

περιορίζει και άλλες εργασίες του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος. 

 

 στ) Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών 

εκκαθάρισης και χάριν προστασίας της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και ενίσχυσης της 

εμπιστοσύνης του κοινού στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, να υποχρεωθεί ο ειδικός 

εκκαθαριστής στη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση 

πιστωτικού ιδρύματος σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή σε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα κατά το 

άρθρο 142. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις του άρθρου 141 εφαρμόζονται ανάλογα. 

 

 ζ) Ο ειδικός εκκαθαριστής ευθύνεται μόνο για δόλο και βαρεία αμέλεια. Δεν 

προσωποκρατείται ούτε υπέχει οποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη για χρέη του 

υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος που γεννήθηκαν πριν από το διορισμό του, 

ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Ο ίδιος και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οι 

νόμιμοι εκπρόσωποί του δεν προσωποκρα- τούνται ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, 

αστική ή άλλη ευθύνη για χρέη του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος που γεννήθηκαν 

πριν από το διορισμό του, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους. Τα προηγούμενα 

εδάφια εφαρμόζονται και στα μέλη της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων του άρθρου 146. 

 

 η) Η αμοιβή του εκκαθαριστή και τα έξοδα διαδικασίας καταβάλλονται από το υπό ειδική 

εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος να 

καταβάλει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να αναλάβει τη 

σχετική υποχρέωση. 

 

 θ) Οι διατάξεις για τις εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος έναντι του 

πιστωτικού ιδρύματος και τις αντιστοιχούσες σε αυτές υποχρεώσεις του τελευταίου δεν 

παραβλάπτονται εκ της υπαγωγής του σε ειδική εκκαθάριση, του εποπτικού ρόλου της 

Τράπεζας της Ελλάδος και των αρμοδιοτήτων, εποπτικών και κυρωτικών, προσαρμοζόμενων 

καταλλήλως στους σκοπούς και τις ανάγκες της ειδικής εκκαθάρισης. 

 

 ι) Τα στελέχη και οι απασχολούμενοι στο πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούνται να συμπράττουν 

με τον ειδικό εκκαθαριστή, τα όργανα της ειδικής εκκαθάρισης και το Ταμείο Εγγύησης 
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Καταθέσεων και Επενδύσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες και υποδείξεις της Τράπεζας της 

Ελλάδος για τη διασφάλιση της ομαλής εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος και την 

ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Τράπεζα της 

Ελλάδος μπορεί να επιβάλλει στους παραβάτες, πέραν των κυρώσεων που μπορεί να 

επιβάλει στο πιστωτικό ίδρυμα κατά την ισχύουσα νομοθεσία, και πρόστιμο υπέρ του 

Ελληνικού Δημοσίου ποσού μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, το οποίο 

διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

 

 ια) Από την έναρξη ισχύος του ν. 4021/2011 κατ’ εξαίρεση δύναται ο ισολογισμός της πρώτης 

χρήσης του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος εποπτευόμενου 

από την Τράπεζα της Ελλάδος να αφορά διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών, το οποίο 

να μην υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες.». 

 

 

7. Με το άρθρο 5 του σχεδίου νόμου, καταργείται η περίπτωση στ΄ της παρ. 18 του άρθρου 

16 του ν. 2515/1997 (Α΄154), η οποία έχει ως εξής: 

 

«18. στ) Σε κάθε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης με συμμετοχή πιστωτικού ιδρύματος 

και με υποκατάσταση της απορροφώσας ή της νέας ή της επωφελούμενης εταιρίας, που δεν 

είναι ήδη πιστωτικό ίδρυμα, στην άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την έννοια 

της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 18 ή της περίπτωσης α` της παραγράφου 

2 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019 (Α` 44), εφαρμόζεται το παρόν άρθρο. Επιπλέον, για την 

υποκατάσταση στην άδεια λειτουργίας απαιτείται έγκριση της εποπτικής αρχής, στην οποία 

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί χορήγησης άδειας λειτουργίας. Κατ` εξαίρεση, στο 

πλαίσιο της έγκρισης του προηγούμενου εδαφίου η εποπτική αρχή δύναται να μην 

αξιολογήσει τους μετόχους ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αν έχουν ήδη αξιολογηθεί 

πριν από τον μετασχηματισμό και δεν συντρέχει λόγος εκ νέου αξιολόγησής τους. Επίσης, 

στο πλαίσιο της ίδιας έγκρισης, η εποπτική αρχή δύναται να μην επαναλάβει κάθε άλλο 

μέρος της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας, ως προς το οποίο έχει ήδη γίνει 

αξιολόγηση για τη χορήγηση έγκρισης που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους 

του παρόντος άρθρου είτε κατά την άσκηση της εποπτείας επί του πιστωτικού ιδρύματος που 

έφερε την άδεια λειτουργίας ως τον μετασχηματισμό, εφόσον δεν συντρέχει λόγος εκ νέου 

αξιολόγησης.». 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

 

Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του 

Κοινωνικού Μερίσματος για το 2019,  παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης 

οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών 

Γραφείων» (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 

Άρθρο 1 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 

24.12.2019 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του 

ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού 

μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και 

Κτηματολογικών Γραφείων», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 212 Φύλλο της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής: 

 

 «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

 

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την 

παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας 

κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 

2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αυξηθεί το ποσό που ορίζεται με την διάταξη της παραγράφου 1 

του άρθρου 85 του ν. 4646/2019, για να καλύψει το σύνολο των δικαιούχων κατά το τρέχον έτος για την 

εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος, προς στήριξη των 

οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών. 

3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να επεκταθεί η διάρκεια ισχύος του κανονιστικού πλαισίου του 

εξωδικαστικού μηχανισμού έως την 30η Απριλίου 2020, οπότε και αναμένεται η ολοκλήρωση της 

επεξεργασίας ενός συνολικού συνεκτικού πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών φυσικών και νομικών 

προσώπων, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα σε περισσότερους δανειολήπτες να αιτηθούν την 

ένταξή τους στο προστατευτικό αυτό πλαίσιο και να προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους. 

4. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να παραταθεί η προθεσμία κατάργησης όλων των 

Υποθηκοφυλακείων (άμισθων και έμμισθων) της χώρας, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-

Λέρου καθώς και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, που λήγει στις 17.01.2020. 

 5. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: 

  

Άρθρο πρώτο 

 

Αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019 

 

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201) αντικαθίσταται ως εξής: 
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 «1. Κατά το έτος 2019 καταβάλλεται ποσό διακοσίων δεκαπέντε εκατομμυρίων (215.000.000) ευρώ για 

την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των 

οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.» 

 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4646/2019 αντικαθίσταται ως εξής:  

 

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι 

δημοσιονομικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται τα 

κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής ή άλλα κριτήρια για την καταβολή του Κοινωνικού 

Μερίσματος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές ποσό του 

διανεμόμενου Κοινωνικού Μερίσματος ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος 

καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη 

χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού 

χαρακτήρα.» 

 

Άρθρο δεύτερο 

 

Παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών 

 

 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62) αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «1. Κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής 

ρύθμισης οφειλών έως την 30η Απριλίου 2020, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 

3.» 

 

Άρθρο τρίτο 

 

Παράταση ισχύος της προθεσμίας κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών 

Γραφείων 

 

 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Για την, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών 

Γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός σαράντα οκτώ (48) μηνών, κατ` ανώτατο όριο, από 

τις 17.1.2018, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ του Φορέα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή». 

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 η φράση «Εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «Εντός σαράντα οκτώ (48) μηνών από 

τις 17.1.2018.» 

 

 3. Στις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 η φράση «με την πάροδο είκοσι τεσσάρων 

μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται από τη φράση «με την πάροδο σαράντα 

οκτώ μηνών από τις 17.1.2018.» 
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Άρθρο τέταρτο 

 

 Έναρξη ισχύος 

 

 Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του 

Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019 

 

 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

 

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ.»  

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

  

Άρθρο 2 

Ρυθμίσεις θεμάτων Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού 

 

Το άρθρο 56 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Η εποπτεία λειτουργίας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μόνιμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού 

(Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.) επαναφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο 

είχε περιέλθει, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 56 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2020, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, και διέπεται από τις διατάξεις του 

α.ν. 564/1968 (Α΄ 220).  

2. Μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας 

συγκροτεί, με απόφασή του, νέο διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις του α.ν. 564/1968. Το νέο διοικητικό συμβούλιο οφείλει σε χρονικό διάστημα 

ενός (1) μήνα από τη συγκρότησή του να εναρμονίσει το καταστατικό λειτουργίας του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. με τις 

προβλέψεις του παρόντος άρθρου.  

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του α.ν. 564/1968 η μη κτήση της ιδιότητας του 

μέλους του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. δεν συνιστά κώλυμα για τον διορισμό ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου 

του Συνεταιρισμού.  

4. Εντός του τελευταίου τριμήνου του χρονικού διαστήματος της παραγράφου 1, το διοικητικό 

συμβούλιο του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. οφείλει να εναρμονίσει το καταστατικό λειτουργίας του με τις διατάξεις του 

άρθρου 39 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), άλλως εφαρμόζεται η παράγραφος 14 του άρθρου αυτού. Με την 

καταχώριση του καταστατικού στο οικείο μητρώο του αρμόδιου κατά τόπο Ειρηνοδικείου η εποπτεία 

λειτουργίας του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. περιέρχεται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Οικονομικών και μέσα σε έναν (1) 

μήνα συγκαλείται Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου.»  
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Άρθρο 3 

Ρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.  

1. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου 

του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι 31.12.2019» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι 

31.12.2020». 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014 (Α΄ 60), η φράση «μέχρι 31.12.2019» 

αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι 31.12.2020». 

 

Άρθρο 4 

Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4370/2016 

 

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), 

προστίθεται η φράση «ή με μηδενικό επιτόκιο, όποιο εκ των δυο είναι υψηλότερο». 

2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του ν. 4370/2016, προστίθεται η 

φράση «ή το μηδενικό επιτόκιο, όποιο εκ των δυο είναι υψηλότερο». 

 

 

Άρθρο 5 

Ρυθμίσεις πιστωτικών ιδρυμάτων 

 

1. Στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 145 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) προστίθεται δεύτερο 

εδάφιο ως εξής: «Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η άδεια λειτουργίας ανακαλείται 

κατόπιν παραίτησης του πιστωτικού ιδρύματος από αυτήν και το σύνολο των εργασιών του που 

εμπίπτουν στο άρθρο 11 μεταφέρεται σε άλλο ίδρυμα στο πλαίσιο μερικής διάσπασης ή απόσχισης 

κλάδου με την έννοια των άρθρων 56 και 57 αντίστοιχα του ν. 4601/2019.» 

2. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 18 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 καταργείται. 

 

 

 Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός 

αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 
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Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020 

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

Χρ. Σταϊκούρας 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

 

Σπ. – Αδ. Γεωργιάδης 

 

           ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

 

 

 

          Ν. Παναγιωτόπουλος 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

Ι. Βρούτσης 

 

   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

Κων. Χατζηδάκης 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

Κυρ. Πιερρακάκης 
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                       Αριθμ.  26 / 2 / 2020 

 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) 

 

 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της από 24-12-2019 Π.Ν.Π. 

“Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το 

έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την 

παράταση της προθεσμίας κατάργησης υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών 

γραφείων” (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις». 

 

 

 

Α. Με τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου: 

 

 ΜΕΡΟΣ Α’ 

 

 Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσε η από 24-12-2019 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) με τις διατάξεις της οποίας προβλέπονται τα ακόλουθα 

: 

 

1. Αυξάνεται κατά 40 εκατ. ευρώ, οριζόμενη στα 215 εκατ. ευρώ από 175 εκατ. ευρώ 

που ισχύει, η εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος 

για το έτος 2019, προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων 

νοικοκυριών. Το ποσό αυτό δύναται να αυξηθεί με κ.υ.α., εφόσον το επιτρέπουν οι 

δημοσιονομικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσής της.                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                       (άρθρο πρώτο άρθρου 1) 

 

2. Παρατείνεται, εκ νέου, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 30 Απριλίου 2020 (έληξε 

31-12-2019), το χρονικό διάστημα εντός του οποίου κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλλει 

αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.      

                                                                                                                     (άρθρο δεύτερο άρθρου 1) 

 

3. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4512/2018 που αναφέρονται στην 

ίδρυση του Ν. Π .Δ. Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και συγκεκριμένα, παρατείνεται στους 

σαράντα οκτώ (48) μήνες [αντί για είκοσι τέσσερις (24), που ισχύει] από την ημερομηνία 

δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου (17-1-2018), η προθεσμία: 
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   α) έκδοσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Ν. Π .Δ. Δ. για 

τη σταδιακή κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των 

θέσεων αυτών, 

   β) σύστασης Υποκαταστημάτων στα Κτηματολογικά Γραφεία, 

   γ) μεταφοράς, στο ανωτέρω Ν. Π .Δ. Δ., του προσωπικού που υπηρετεί στα 

καταργούμενα Υποθηκοφυλακεία.                                (άρθρο τρίτο άρθρου 1) 

 

 

 ΜΕΡΟΣ Β’ 

 

 Ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ. 

 

1. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 56 του ν.4557/2018, με τις οποίες 

ρυθμίζονται θέματα του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μόνιμων Αξιωματικών Ελληνικού 

Στρατού (Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.) και συγκεκριμένα: 

   α. Επαναφέρεται, μέχρι 31-12-2020, η εποπτεία λειτουργίας του προαναφερόμενου 

Συνεταιρισμού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το Υπουργείο Οικονομικών (είχε 

περιέλθει μέχρι 15-9-2019 με τις ανωτέρω διατάξεις) και εξακολουθεί να διέπεται από τις 

ιδρυτικές διατάξεις αυτού (α.ν. 564/1968). 

   β. Προβλέπεται η συγκρότηση, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με υπουργική 

απόφαση, νέου διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ., σύμφωνα με τις 

ιδρυτικές του διατάξεις και ρυθμίζονται γενικότερα θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις του 

νέου διοικητικού συμβουλίου. 

   γ. Περαιτέρω, επαναλαμβάνονται οι ισχύουσες ρυθμίσεις, όσον αφορά: 

- στην υποχρέωση εναρμόνισης του καταστατικού λειτουργίας του Συνεταιρισμού με 

τις διατάξεις που διέπουν τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς (άρθρο 39 του ν.4030/2011), 

σε αντίθετη περίπτωση, επέρχεται αυτοδίκαια η διάλυση αυτού, 

- στην αυτοδίκαιη περιέλευση της εποπτείας λειτουργίας του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. στο 

Υπουργείο Οικονομικών, με την καταχώρηση του καταστατικού στο οικείο Μητρώο του 

αρμόδιου κατά τόπο Ειρηνοδικείου. 

(άρθρο 2) 

 

2. Προβλέπεται, η απαλλαγή για ένα ακόμη έτος, μέχρι 31-12-2020, της εταιρείας 

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.), από την υποχρέωση προσκόμισης: α) 

αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τα χρέη προς τους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς και για όλες τις πράξεις και συναλλαγές όπου αυτό απαιτείται και β) 

αποδεικτικό ενημερότητας του άρθρου 12 του ν.4174/2013, για τις ρητά οριζόμενες πράξεις 

και συναλλαγές. 

               (άρθρο 3) 

                    3.

 Παρέχεται δυνατότητα επιλογής του επιτοκίου με το οποίο εκτοκίζονται οι 

προθεσμιακές καταθέσεις επί διαθεσίμων, που τηρεί το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και 

Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) στα πιστωτικά ιδρύματα. Ειδικότερα:  

   - Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του υψηλότερου επιτοκίου μεταξύ του ισχύοντος 

για τοποθετήσεις κεφαλαίων σε Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.), τρίμηνης 
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διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν την ημερομηνία τοποθέτησής τους και του μηδενικού 

επιτοκίου. Προστίθεται δηλαδή, η δυνατότητα διαζευκτικής εφαρμογής μηδενικού επιτοκίου 

στις προθεσμιακές καταθέσεις του ΤΕΚΕ, σε περίπτωση όπου τα Ε.Γ.Ε.Δ. τρίμηνης διάρκειας 

φέρουν αρνητικό επιτόκιο.  

   - Προτείνεται κατ’ αναλογία το ανωτέρω επιτόκιο στην περίπτωση που δεν εκδίδονται 

πλέον Ε.Γ.Ε.Δ. τρίμηνης διάρκειας ή δεν ανακοινώνεται αρμοδίως επιτόκιο για τους τίτλους 

αυτούς, για τους οποίους σήμερα εφαρμόζεται το ισχύον επιτόκιο αναφοράς τρίμηνης 

διάρκειας της διατραπεζικής αγοράς σε ευρώ.        

                                                                                                                                                 (άρθρο 4) 

 

4. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με το καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης που θα διέπει, 

εφεξής, πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων η άδεια λειτουργίας ανακαλείται κατόπιν 

παραίτησης του πιστωτικού ιδρύματος από αυτήν και το σύνολο των εργασιών του 

μεταφέρεται σε άλλο ίδρυμα στο πλαίσιο μερικής διάσπασης ή απόσχισης κλάδου.  

                                                                             (άρθρο 5)  

 

 

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά 

αποτελέσματα: 

 

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού 

 

1. Δαπάνη ποσού 40 εκατ. ευρώ, από την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού 

Μερίσματος του έτους 2019 προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και 

ευάλωτων νοικοκυριών.  (άρθρο πρώτο άρθρου 1) 

 

2. Ενδεχόμενη δαπάνη, από τη δυνατότητα επιπλέον αύξησης με κ.υ.α., του ποσού του 

Κοινωνικού Μερίσματος του έτους 2019, σε περίπτωση που το επιτρέπουν οι 

δημοσιονομικές συνθήκες. (άρθρο πρώτο άρθρου 1) 

 

 

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού, των προϋπολογισμών των Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης καθώς και επί των προϋπολογισμών λοιπών Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης, έσοδα των οποίων βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική 

Διοίκηση 

 

 Απώλεια εσόδων, από τη διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων ή τόκων 

εκπρόθεσμης καταβολής ή και βασικής οφειλής απαιτήσεων του Δημοσίου και των ανωτέρω 

φορέων, λόγω διεύρυνσης των δικαιούχων υπαγωγής, στο πλαίσιο διαδικασιών 

εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. (άρθρο δεύτερο άρθρου 1) 

 

 

 

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου  2020 
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               Η Γενική Διευθύντρια 

 

 

                 Ιουλία Γ. Αρμάγου 
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Ε Ι Δ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

 

Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 24-12-2019 Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την 

αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του 

εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας 

κατάργησης υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων” (Α΄ 212) και άλλες 

διατάξεις». 

 

 

 Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται τα ακόλουθα 

οικονομικά αποτελέσματα: 

 

 

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού 

 

1. Δαπάνη ποσού 40 εκατ. ευρώ, από την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού 

Μερίσματος του έτους 2019 προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και 

ευάλωτων νοικοκυριών.  (άρθρο πρώτο άρθρου 1) 

 

2. Ενδεχόμενη δαπάνη, από τη δυνατότητα επιπλέον αύξησης με κ.υ.α., του ποσού του 

Κοινωνικού Μερίσματος του έτους 2019, σε περίπτωση που το επιτρέπουν οι 

δημοσιονομικές συνθήκες. (άρθρο πρώτο άρθρου 1) 

 

 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

 

 

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού, των προϋπολογισμών των Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης καθώς και επί των προϋπολογισμών λοιπών Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης, έσοδα των οποίων βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική 

Διοίκηση 

 

 Απώλεια εσόδων, από τη διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων ή τόκων 

εκπρόθεσμης καταβολής ή και βασικής οφειλής απαιτήσεων του Δημοσίου και των ανωτέρω 

φορέων, λόγω διεύρυνσης των δικαιούχων υπαγωγής, στο πλαίσιο διαδικασιών 

εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. (άρθρο δεύτερο άρθρου 1) 
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 Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού 

προϋπολογισμού, των προϋπολογισμών λοιπών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπών 

φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση. 

 

 

 

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου  2020 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

Χρ. Σταϊκούρας 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103332616 

E-MAIL: MINISTEROFFICE@MINFIN.GR 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 

«Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π  “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του 

ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του 

εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας 

κατάργησης υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων” (Α΄212) και άλλες 

διατάξεις» 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

 
Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού 

του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού 

μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης 

υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων” (Α΄212) και άλλες διατάξεις», όπου με 

τα άρθρα πρώτο έως τρίτο 

 α) προβλέπεται αύξηση του ποσού που ορίζεται με την διάταξη της παρ.1 του άρθρου 85 

του ν. 4646/2019 για να καλύψει το σύνολο των δικαιούχων κατά το έτος 2019 για την 

εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος, προς στήριξη 

των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.  

β) παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση πράξης κανονιστικού περιεχομένου των Υπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα όπως η δυνατότητα αύξησης του καταβαλλόμενου 

ποσού εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσης της, ο 

καθορισμός των κριτηρίων εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής ή άλλων κριτηρίων για την 

καταβολή του Κοινωνικού Μερίσματος καθώς και άλλα θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού 

χαρακτήρα.  
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γ) ορίζεται η παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών έως την 

30η Απριλίου 2020.  

δ) παρατείνεται η προθεσμία κατάργησης όλως των Υποθηκοφυλακείων όλων των 

Υποθηκοφυλακείων (άμισθων και έμμισθων) της χώρας, των Κτηματολογικών Γραφείων 

Ρόδου και Κω-Λέρου καθώς και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, 

με ημερομηνία λήξης την 17.1.2020.  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΝΟΜΟΥ: 

 
Άρθρο 2: Ρυθμίσεις θεμάτων Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού 

Στρατού. 

Άρθρο 3: Ρυθμίσεις που αφορούν την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. 

Άρθρο 4: Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν.4370/2016 (Α΄37) 

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις πιστωτικών ιδρυμάτων 

Άρθρο 6:  Έναρξη ισχύος 

 

 

 

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

 

1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Η ΑΛΛΟ), ΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Με το άρθρο 1, με το οποίο κυρώνεται η από 24.12.2019 Π.Ν.Π., αντιμετωπίζεται η 

επείγουσα ανάγκη αύξησης του ποσού που ορίζεται με την διάταξη της παρ.1 του άρθρου 

85 του ν. 4646/2019, ώστε να καλύψει το σύνολο των δικαιούχων κατά το έτος 2019 για την 

εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος, προς στήριξη 

των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών. 

Με τον ν. 4469/2017 θεσπίστηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών των 

επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών ως αναγκαίο μέτρο για την ανακούφιση των 

οφειλετών. Δυνάμει περαιτέρω τροποποιήσεων του νόμου, βελτιώθηκε η διαδικασία 
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μειώνοντας τη γραφειοκρατία και την υποχρέωση προσκόμισης πληθώρας 

δικαιολογητικών, ενώ περαιτέρω αυξήθηκαν οι αυτοματισμοί της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας, ούτως ώστε να υποστηρίξει αποτελεσματικά την υποβολή της αίτησης μέσω 

της άντλησης των οφειλών προς τους θεσμικούς πιστωτές της φορολογικής διοίκησης, των 

φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του τραπεζικού τομέα με αυτόματο τρόπο. 

Με το παρόν επεκτείνεται η διάρκεια ισχύος του κανονιστικού πλαισίου του εξωδικαστικού 

μηχανισμού έως την 30η Απριλίου 2020, οπότε και αναμένεται η ολοκλήρωση της 

επεξεργασίας ενός συνεκτικού και ολιστικού νομοθετήματος για τη ρύθμιση οφειλών 

φυσικών και νομικών προσώπων, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους 

δανειολήπτες να αιτηθούν την ένταξή τους στο προστατευτικό αυτό πλαίσιο και να λάβουν  

ρύθμιση των οφειλών τους. 

Στον ν. 4512/2018 (ΦΕK Α 5/17.01.2018) ορίζεται ως χρόνος σταδιακής κατάργησης  των 

Υποθηκοφυλακείων (άμισθων και έμμισθων) της Χώρας, των Κτηματολογικών Γραφείων 

Ρόδου και Κω-Λέρου καθώς και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά 

και την έναρξη λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους 

το διάστημα των 24 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. Δεδομένου ότι μέχρι την 

παρέλευση των 24 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου ν. 4512/2018 (ΦΕK Α 

5/17.01.2018), δεν θα έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της περιφερειακής δομής του 

Ελληνικού Κτηματολογίου για λόγους λειτουργικούς, είναι απολύτως απαραίτητο να 

προβλεφθεί η παράταση της ανωτέρω προθεσμίας κατά 24 μήνες επιπλέον. 

 

1.2. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΥΧΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 Με το άρθρο 1 κυρώνεται η από 24.12.2019 Π.Ν.Π., η οποία επιδιώκει τα εξής: 

- Στόχος είναι η αύξηση του ποσού που ορίζεται με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 85 

του ν. 4646/2019, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των δικαιούχων κατά το έτος 2019 

για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος, προς 

στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών. 

- Μέσω της επέκτασης της διάρκειας ισχύος του κανονιστικού πλαισίου του εξωδικαστικού 

μηχανισμού έως την 30η Απριλίου 2020, στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε 

περισσότερους δανειολήπτες να αιτηθούν την ένταξή τους στο προστατευτικό αυτό πλαίσιο 

και να λάβουν  ρύθμιση των οφειλών τους. 
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- Το άρθρο 15 του ν. 4512/2018 προβλέπει την τελική δομή του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με τη σύσταση 17 Κτηματολογικών Γραφείων και 75 Υποκαταστημάτων, 

εντός δυο ετών (ως 17.1.2020) και την κατάργηση όλων των Υποθηκοφυλακείων της Χώρας. 

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 είχε επιτευχθεί η σύσταση 1 Κτηματολογικού Γραφείου από 

τα 17 Κτηματολογικά Γραφεία και 5 Υποκαταστήματος από τα 75 προβλεπόμενα από τον 

ν.4512/2018. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, το 

οποίο παρακολουθείται από τους Θεσμούς, θεωρείται εφικτό να ολοκληρωθεί η συνολική 

δομή του Φορέα με την παράταση των δύο χρόνων.  

 

1.3. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ 

ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΕΜΜΕΣΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ. 

 
Με το άρθρο 1 κυρώνεται η από 24.12.2019 Π.Ν.Π., η οποία επηρεάζει τις εξής ομάδες: 

- Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 1 καταλαμβάνει τις οικονομικά ασθενέστερες 

κοινωνικές ομάδες και αποσκοπεί στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος τους, με 

αύξηση του ποσού που θα καταβληθεί κατά το έτος 2019. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι κατά 

το έτος 2019 καταβάλλεται ποσό διακοσίων δεκαπέντε εκατομμυρίων (215.000.000) ευρώ 

για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς 

στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών. 

- Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017, η διάρκεια ισχύος του 

οποίου επεκτείνεται με το παρόν, αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες που 

εκτελούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν έδρα στην Ελλάδα, αλλά και σε φυσικά 

πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα. 

- Στον ν. 4512/2018 (ΦΕK Α 5/17.01.2018) ορίζεται ως χρόνος σταδιακής κατάργησης των 

Υποθηκοφυλακείων (άμισθων και έμμισθων) της Χώρας, των Κτηματολογικών Γραφείων 

Ρόδου και Κω-Λέρου καθώς και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά 

και την έναρξη λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους 

το διάστημα των 24 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. Δεδομένου ότι μέχρι την 

παρέλευση των 24 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου ν. 4512/2018 (ΦΕK Α 

5/17.01.2018), δεν θα έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της περιφερειακής δομής του 

Ελληνικού Κτηματολογίου για λόγους λειτουργικούς, είναι απολύτως απαραίτητο να 

προβλεφθεί η παράταση της ανωτέρω προθεσμίας κατά 24 μήνες επιπλέον. 

Eπιπλέον, μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, θα ενεργοποιηθεί η κατά το 

άρθρο 20 παρ. 6 αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού των εμμισθοποιημένων (πρώην 
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άμισθων) και των άμισθων Υποθηκοφυλακείων στο Φορέα και θα εγερθούν οπωσδήποτε 

θέματα μισθοδοσίας και ένταξης του αυτοδίκαια μεταφερόμενου προσωπικού. Επίσης και 

όσον αφορά στα έμμισθα Υποθηκοφυλακεία, θα εγερθεί ομοίως ζήτημα για την 

ενεργοποίηση της ισχύος των αποφάσεων μετάταξης του προσωπικού που έχουν 

ανασταλεί για την ίδια περίοδο (άρθρο 20 παρ. 4). 

 
 
2. Καταλληλότητα 

2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή 

παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα 

προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών 

 

Με το άρθρο 1 κυρώνεται η από 24.12.2019 Π.Ν.Π., αντιμετωπίζονται τα εξής προβλήματα: 

 Άρθρο πρώτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 

4646/2019 είχε προβλεφθεί η καταβολή ποσού 175.000.000. ευρώ για την εφάπαξ παροχή 

κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά 

αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.  

Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Δεν υπάρχουν 

Άρθρο τρίτο της υπό κύρωση ΠΝΠ:  Είναι η πρώτη παράταση που ζητείται για την 

ολοκλήρωση του σχεδιασμού, η οποία θεωρείται εύλογη και ρεαλιστικά. 

 
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου 

προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και 

αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.  

Δεν υπάρχει 

 
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να 

εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και 

περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την 

εφαρμογή της 

 
Άρθρο πρώτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Με την παρ. 2 της προκείμενης διάταξης ορίζεται ότι 

««3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

καθώς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον 

το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια ή 

όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής ή άλλα 
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κριτήρια για την καταβολή του Κοινωνικού Μερίσματος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η 

βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές ποσό του διανεμόμενου Κοινωνικού 

Μερίσματος ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητες τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος 

καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων 

για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή 

λεπτομερειακού χαρακτήρα.» 

Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Η διάταξη έχει άμεση εφαρμογή χωρίς την 

αναγκαιότητα έκδοσης διαταγμάτων ή άλλων κανονιστικών πράξεων. 

Άρθρο τρίτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Για κάθε κατάργηση Υποθηκοφυλακείου, σύσταση 

Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος απαιτείται απόφαση ΔΣ του Φορέα 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 

 
3. Συνέπειες στην Οικονομία 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη 

ρύθμιση 

Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών του 

ν. 4469/2017 αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες που εκτελούν 

οικονομική δραστηριότητα και έχουν έδρα στην Ελλάδα, αλλά και σε φυσικά πρόσωπα που 

ασκούν ελευθέριο επάγγελμα. 

 
 3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της 

αγοράς 

Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Μέσω της δυνατότητας προληπτικής αναδιάρθρωσης 

των οφειλών των ασκούντων οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, διασφαλίζεται η 

βιωσιμότητα και η συνέχιση της δραστηριότητας των παραγόντων που αποτελούν την 

αγορά.  

 
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την 

αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους» 

Στην υπό κύρωση ΠΝΠ δεν υπάρχει.  
 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της 

παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων 

Στην υπό κύρωση ΠΝΠ δεν υπάρχει.  
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3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων  

Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Μέσω της εξυγίανσης και της αναδιάρθρωσης των 

οφειλών που επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα, λειτουργεί 

καλύτερα ο ανταγωνισμός, καθότι σε κάθε σχετική αγορά παραμένουν περισσότεροι 

φορείς οικονομικής δραστηριότητας.  

 
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»  

Στην υπό κύρωση ΠΝΠ δεν υπάρχει.  
 

3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα 

οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Το όφελος για τις μικρομεσαίες ιδίως επιχειρήσεις 

είναι μεγάλο, καθότι, μέσω της αναδιάρθρωσης οφειλών και της εξυγίανσης που 

επιτυγχάνουν, συνεχίζει η λειτουργία τους και καθίσταται ανταγωνιστική η οικονομία.  

 
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 

που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Δεν αναμένεται επιβάρυνση στον κρατικό 

προϋπολογισμό. 

 
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική 

οικονομία  

Άρθρο πρώτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι κατά το 

έτος 2019 καταβάλλεται ποσό διακοσίων δεκαπέντε εκατομμυρίων (215.000.000) ευρώ για 

την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς 

στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών. 

Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Τα οφέλη στην οικονομία είναι μεγάλα, καθότι η 

παράταση του εξωδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος είναι μηχανισμός αναδιάρθρωσης 

οφειλών συμβάλλει στη μείωση των κόκκινων δανείων και την αποπληρωμή των οφειλών 

σε φορολογική διοίκηση και ασφαλιστικά ταμεία. 

Άρθρο τρίτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Με την κατάργηση των 390 Υποθηκοφυλακείων και τη 

σύσταση 17 Κτηματολογικών Γραφείων  και 75 Υποκαταστημάτων σε όλη την χώρα η 
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οικονομία κλίμακας είναι εξαιρετικά μεγάλη για την εθνική οικονομία. Η παράταση των δύο 

χρόνων είναι απολύτως απαραίτητη για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.  

 
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

 

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην 

κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά 

Άρθρο πρώτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η αύξηση 

του ποσού που ορίζεται με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4646/2019, για να 

καλύψει το σύνολο των δικαιούχων κατά το τρέχον έτος για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού 

χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος, προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων 

προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών. 

 Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ:: Η αναδιάρθρωση των οφειλών των νομικών και 

φυσικών προσώπων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού, 

παράγει σημαντικά οφέλη για την κοινωνία εν συνόλω, καθότι συμβάλλει στην εξυγίανση 

των οικονομικών μεγεθών αυτών και εξασφαλίζει τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.  

Άρθρο τρίτο της υπό κύρωση ΠΝΠ:  Η παράταση των δύο χρόνων είναι απολύτως 

απαραίτητη για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος. 

 
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική 

ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από 

την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία  

Άρθρο πρώτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Προβλέπεται ότι κατά το έτος 2019 καταβάλλεται ποσό 

διακοσίων δεκαπέντε εκατομμυρίων (215.000.000) ευρώ για την εφάπαξ παροχή 

κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά 

αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών. 

Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, λόγω των ετών της συρρίκνωσης της Ελληνικής 

οικονομίας, έχουν συσσωρεύσει σημαντικές  οφειλές, τόσο προς τον τραπεζικό τομέα, όσο 

και προς το δημόσιο (φορολογική διοίκηση και ασφαλιστικά ταμεία). Είναι σημαντική η 

ύπαρξη μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές προς το σκοπό 

αναδιάρθρωσης.  
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4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για 

τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση  

Άρθρο πρώτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Αναμένεται η οικονομική ενίσχυση των οικονομικά 

αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών. 

Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, οι πολίτες 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού, θα μπορέσουν να αναδιαρθρώσουν τις 

οφειλές τους, έτσι ώστε να εξυγιάνουν σημαντικά τα οικονομικά τους μεγέθη. 

 
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση 

των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη 

Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που 

προβλέπεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ως τρόπος επικοινωνίας του οφειλέτη με τους 

πιστωτές του, αλλά και ως  μέσο για την αποφυγή κατάθεσης δικαιολογητικών σε αυτούς 

ξεχωριστά (αφού αντλούνται αυτομάτως από την πλατφόρμα με σχετική εξουσιοδότηση 

του πολίτη) έχει επέλθει σημαντική βελτίωση στις υπηρεσίες που παρέχει το Κράτος προς  

τον πολίτη. 

 

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις 

διοικητικές διαδικασίες 

Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ:  Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που 

προβλέπεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό, γίνεται αυτόματη άντληση των οικονομικών 

στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών του οφειλέτη, ενώ η διαδικασία διαπραγμάτευσης 

διεξάγεται ηλεκτρονικά. 

 
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων 

Άρθρο πρώτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Δεν υπάρχει. 
Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Δεν υπάρχει. 
Άρθρο τρίτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Η παράταση των δύο χρόνων είναι απολύτως 

απαραίτητη για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος. 

 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει) 

Στην υπό κύρωση ΠΝΠ  δεν υπάρχει. 
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6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 

 

6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της 

Δημόσιας Διοίκησης 

Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που 

προβλέπεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ως τρόπος επικοινωνίας του οφειλέτη με τους 

πιστωτές του, αλλά και ως  μέσο για την αποφυγή κατάθεσης δικαιολογητικών σε αυτούς 

ξεχωριστά (αφού αντλούνται αυτομάτως από την πλατφόρμα με σχετική εξουσιοδότηση 

του πολίτη) είναι αυταπόδεικτη η αποδοτικότητα του μηχανισμού λειτουργίας της 

δημόσιας διοίκησης. 

 
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο 

απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν) 

Στην υπό κύρωση ΠΝΠ  δεν υπάρχει. 
 
7. Νομιμότητα 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως 

εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση 

 
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου 

Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση 

Άρθρο τρίτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Με την απόφαση 1757/2019, η Ολομέλεια του 

Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η κατάργηση των άμισθων 

υποθηκοφυλακείων με τον ν. 4512/18 και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στην 

«Ελληνικό Κτηματολόγιο» δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. Οπως σημειώνει η απόφαση, η 

σύνταξη Κτηματολογίου έχει αναχθεί από το 2001 σε συνταγματική επιταγή. Επιπλέον, το 

σύστημα που επελέγη είναι κτηματοκεντρικό και όχι προσωποκεντρικό (όπως τα 

υποθηκοφυλακεία), ενώ η πληροφορία δεν είναι μόνο νομική (όπως στα 

υποθηκοφυλακεία) αλλά και τεχνική (δηλαδή συνοδεύεται από τον ακριβή εντοπισμό του 

ακινήτου). Η συνταγματική εγγύηση της νομιμότητας των υποθηκοφυλάκων ισχύει μέχρι 

την κατάργηση του θεσμού και δεν «απαγορεύει» στο κράτος να επιλέξει άλλο σύστημα 

καταχώρισης και δημοσιότητας των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. 
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7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού 

δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν 

νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 
 
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

 
 
8. Αρμοδιότητα 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την 

προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους 

συναρμοδιότητας 

Άρθρο πρώτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Υπουργείο Οικονομικών 

Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα οποία είναι 

συναρμόδια για την έκδοση ή/και τροποποίηση των κανονιστικών  πράξεων που 

προβλέπονται στο νόμο. 

Άρθρο τρίτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του 

επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης 

Άρθρο πρώτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και 

Προϋπολογισμού, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

Άρθρο τρίτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κτηματολόγιο 

 
 

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 

ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

 
Άρθρο πρώτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και 

Προϋπολογισμού, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

Άρθρο τρίτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κτηματολόγιο 
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8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα, 

υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου, 

αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης 

Πρωθυπουργού Υ169/13-1-2010 (Β’ 19) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και την 

οικονομοτεχνική μελέτη 

Στην υπό κύρωση ΠΝΠ δεν προβλέπεται η σύσταση νέου φορέα. 

 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

 

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη 

της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) 

Άρθρο πρώτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Ελήφθη υπόψη το εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) 

Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Ελήφθη υπόψη το εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) 

Άρθρο τρίτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Ελήφθη υπόψη το εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) 

 
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη 

ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την 

προτεινόμενη 

 
Άρθρο πρώτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Αντικατάσταση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 85 του ν. 

4646/2019 (Α΄201). 

Άρθρο πρώτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Αντικατάσταση της παρ.1 του άρθρου 4 ν. 4469/2017 

(Α’ 62). 

Άρθρο πρώτο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ.7 του 

άρθρου 1 του ν.4512/2018, αντικατάσταση φράσης στην παρ.2 του άρθρου 15 του ν. 

4512/2018. 

 

9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην 

έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει 
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9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως 

υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή 

αυτή 

Άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση ΠΝΠ: Δεν τροποποιούνται εμμέσως  άλλες διατάξεις πλην 

των αναφερόμενων ανωτέρω. 

 
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 

 

10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα 

μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση 

Στην υπό κύρωση ΠΝΠ δεν υπάρχουν. 

 
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους 

συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη 

Στην υπό κύρωση ΠΝΠ δεν υπάρχουν, δεν έλαβε χώρα διαβούλευση. 
 
 
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά 

τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή 

επιμέρους θεμάτων της 

Στην υπό κύρωση ΠΝΠ δεν υπάρχουν, δεν έλαβε χώρα διαβούλευση. 
 

10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη 

διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης 

 
Στην υπό κύρωση ΠΝΠ δεν υπάρχουν, δεν έλαβε χώρα κοινωνικός διάλογος ή 
διαβούλευση. 
 
 

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

11. Γενική Αξιολόγηση 

11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει 

κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου 

 
Άρθρο 2 σχεδίου νόμου: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η προσωρινή 

επαναφορά του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού 

(Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και ο ορισμός 

νέων μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού, προκειμένου 
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να επιλυθούν μείζονα χρονίζοντα ζητήματα διαχειριστικής και οικονομικής φύσεως, προ 

της υπαγωγής του εκ νέου στο Υπουργείο Οικονομικών, δυνάμει των προϋποθέσεων του ν. 

4030/2011 (Α´ 249). 

 
Άρθρο 3 σχεδίου νόμου: Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνονται για ένα έτος, ήτοι, 

έως και την 31-12-2020, οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις του τρίτου 

εδαφίου της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄), όπως ισχύει, και της παραγράφου  2 του άρθρου 5 

του ν. 4244/2014 (ΦΕΚ 60 Α΄), όπως ισχύει, αντίστοιχα. 

 

Άρθρο 4 σχεδίου νόμου: Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη διασφάλιση των πόρων 

και συμφερόντων του ΤΕΚΕ δια της αποφυγής επιβάρυνσης των κεφαλαίων που τηρούνται 

σε προθεσμιακές καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα με αρνητικούς τόκους, δεδομένου ότι 

το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) τρίμηνης διάρκειας που 

έχει επιλεγεί ως επιτόκιο αναφοράς για τον εκτοκισμό των προθεσμιακών καταθέσεων του 

ΤΕΚΕ, έχει ήδη καταστεί αρνητικό. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, θα εφαρμόζεται 

μηδενικό επιτόκιο στις προθεσμιακές καταθέσεις του ΤΕΚΕ, σε περίπτωση όπου τα Ε.Γ.Ε.Δ. 

τρίμηνης διάρκειας φέρουν αρνητικό επιτόκιο. 

 
Άρθρο 5 σχεδίου νόμου: Με τη διάταξη ρυθμίζεται ειδικότερα το πεδίο εφαρμογής της 

ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να μην καταλαμβάνει περιπτώσεις, στις 

οποίες κατόπιν μερικής διάσπασης ή απόσχισης κλάδου και παραίτησης από την άδεια δεν 

καταλείπονται περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία θα χρειαζόταν αυτή η διαδικασία 

εκκαθάρισης.» 

 
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη 

διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα 

 
Άρθρο 2 σχεδίου νόμου: Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να επιλυθούν 

μείζονα χρονίζοντα ζητήματα διαχειριστικής και οικονομικής φύσεως, προ της υπαγωγής εκ 

νέου στο Υπουργείο Οικονομικών, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4030/2011 (Α΄249). 

Άρθρο 4 σχεδίου νόμου: Στόχος της προωθούμενης ρύθμισης είναι η διασφάλιση των 

πόρων του ΤΕΚΕ, η οποία επιτυγχάνεται με την αποφυγή επιβάρυνσης των κεφαλαίων 

αυτού που τηρούνται σε προθεσμιακές καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα με αρνητικούς 

τόκους 
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11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει 

συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου 

Οι προωθούμενες ρυθμίσεις δύνανται να επιτευχθούν μόνο μέσω της νομοθετικής οδού. 
 
 

11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης 

διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους 

πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

Άρθρο 2: Από την προωθούμενη ρύθμιση δεν επέρχονται συνέπειες στην κοινωνία και 

στους πολίτες. Περαιτέρω, η ρύθμιση δεν αναμένεται να επιφέρει δυσμενή επίπτωση στο 

φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 

 

Άρθρο 4: Μέσω της διασφάλισης των πόρων του ΤΕΚΕ, διασφαλίζεται εμμέσως το 

συμφέρον των καταθετών και πελατών-επενδυτών των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθότι το 

ΤΕΚΕ έχει ιδρυθεί ως εθνικό ταμείο εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων που 

λειτουργούν νομίμως στη χώρα. Περαιτέρω, μέσω της διασφάλισης των καταθέσεων που 

είναι στους σκοπούς του ΤΕΚΕ, η διάταξη αφορά εμμέσως όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων 

που διατηρούν καταθέσεις ή επενδυτικά προϊόντα σε τραπεζικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα. Τέλος, μέσω της διασφάλισης των πόρων του ΤΕΚΕ, διασφαλίζεται η 

καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες και πελάτες-επενδυτές των πιστωτικών 

ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. 

 
 
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 

«άλλης διάταξης».  

 
Άρθρο 2: Η αρμοδιότητα ανήκει στα Υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας. 

Άρθρο 3: Η αρμοδιότητα ανήκει στα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Άρθρο 4: Αρμόδιο υπουργείο για την προτεινόμενη ρύθμιση είναι το Υπουργείο 

Οικονομικών, το οποίο έχει την ευθύνη για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Άρθρο 5: Η αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. 

 
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση 

12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία 
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προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, 

τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, 

αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές. 

Δεν έλαβε χώρα διαβούλευση. 
 

12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και 

κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο παρόν 

τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία «άλλη 

διάταξη» χωριστά. 

Δεν έχει εφαρμογή. 
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	3. Σχέδιο Νόμου Π.Ν.Π_
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	6. 'Εκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Π.Ν.Π_



